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Guide till att vara studentrepresentant
Vad innebär det att vara studentrepresentant?
Som studentrepresentant är du en aktiv medlem av Läkarsektionen. Du sitter som representant för
alla KIs läkarstudenter i ett eller flera av de temakollegier och kommittéer som styr över
programmets olika terminer eller strimmor.
I första hand agerar man bollplank då lärarna undrar över vad studenter tycker i olika frågor som
berör utbildningen, t.ex. schematekniska frågor, sociala frågor, förbättringsförslag m.m. Ibland
kanske man vet svaret direkt och ibland kan det krävas att man tar upp frågan på ett
läkarsektionsmöte för att få lite feedback och veta hur man ska representera i frågan.
Vad skiljer studentrepresentanter från kursrepresentanter?
Temakollegierna och kommittéerna skiljer sig från s.k. kurskommittéer som finns på vissa kurser
genom att de ofta fyller mer av en övergripande, planerande funktion, där planer inför kommande
terminer diskuteras och där större frågor lyfts fram. Man kan säga att kursrepresentanterna
diskuterar den termin som går just nu, medan studentrepresentanten diskuterar kursen som
komma skall. Det bästa är förstås ifall du som studentrepresentant försöker få feedback från
kursrepresentanterna ifall det är något akut problem på kursen.
Vilka möten förväntas jag gå på?
1. Kollegium/kommitté-specifika möten (varierande antal, i snitt en/månad): du behöver inte
personligen närvara på alla möten, men försök se till att åtminstone en av er som sitter som
representant för ett visst kollegium är närvarande på varje möte. Detta är väldigt viktigt för
kvaliteten och kontinuiteten på studiebevakningen! Kallelsen skickas ut av den lärare som är
ordförande för gruppen.
2. Läkarsektionens möte (i snitt en/månad). Här gäller också att minst en av representanterna från
det kollegium du sitter i ska vara närvarande. Kallelsen skickas ut ca 1 vecka i förväg av LS
ordförande.
Vilka åsikter ska jag representera?
Som studentrepresentant ska du inte i första hand presentera dina personliga åsikter, utan du ska
försöka tänka dig in i vad de flesta studenter skulle tycka om olika frågor. Ifall du känner osäker på
vad den allmänna studentopinionen kan tänkas vara kan du alltid ta upp frågan för diskussion
under LS mötena, alternativt mejla LS ordförande för råd.
Vilket stöd har jag från andra?
Det finns oftast en eller två andra studenter som sitter med i samma kollegium/kommitté som du
själv, så att ni kan diskutera med varandra och gemensamt ta ett ansvar för studiebevakningen.
Sen kan man alltid anmäla att man vill diskutera någon punkt på ett av de allmänna
läkarsektionsmötena så man får mer feedback från andra studenter. Till slut finns det ju
läkarsektionesstyrelsen inklusive ordförande som tar ett samlat grepp för Läkarsektionen och som
alltid finns till för att backa upp eller ge goda råd. Ifall du känner att du inte får respons för en viss
fråga från lärarnas sida kan det vara en bra ide att diskutera detta med studenterna i styrelsen.
Vilka skyldigheter har jag?
1. Gå på kollegium/kommittémötena i så stor utsträckning som det går. Koordinera med de andra
studenterna i ditt kollegium/kommitté så att minst en av er är där på varje möte. Man har alltid
rätt att slippa ifrån obligatoriska moment för att gå på ett sådant möte. Sen kan man i och för sig
vara tvungen att ta igen momentet vid ett senare tillfälle. Ifall du/ni absolut inte kan gå på ett
möte och någon viktig fåga kommer tas upp kan du/ni mejla till läkarsektionen och höra ifall någon
annan kan gå på just det mötet.
2. Gå på läkarsektionsmötena, ca en/månad. Även här gäller att koordinera med de andra
studenterna i ditt kollegium så att minst en person kommer och rapporterar till övriga sektionen.
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Det här är verkligen jätteviktigt. Ifall övriga sektionen inte får reda på vad som pågår inom de olika
temana/strimmorna så brister hela studiebevakningen!
3. Skriv en kort och koncis skriftlig sammanfattning efter varje möte om av vad som har
diskuterats. Sammanfattningen ska skickas in till LS ordförande minst 1 vecka innan nästa
allmänna LS möte. Ifall ni är fler studenter som sitter som representanter i ett kollegium behövs
det bara en gemensam sammanfattning per kollegium/kommitté. Detta behöver inte vara något
utförligt dokument, utan bara några meningar om det viktigaste som har diskuterats - i första hand
sådant som har stor betydelse för andra studenter. Alltså kan t.ex. detaljdiskussioner om scheman
o.s.v. lämnas ut. Ifall det är någon punkt som du vet att du kommer vilja diskutera i detalj under
läkarsektionsmötet är det bra att anmäla den till dagordningen i förväg.
4. Skriva ett testamente på slutet av året, där du sammanfattar var ditt kollegium har jobbat med
under året. Denna kan bygga på de korta sammanfattningar du har skrivit kontinuerligt under året.
Bör vara på ca 1/2-1 sida A4.
Vad vinner jag på att vara studentrepresentant?
Ekonomiskt, ingenting. Men det finns många andra fördelar med att vara studentrepresentant. Vi
som har varit med ett tag berättar gärna och vi kan också skriva ett intyg om du önskar det.
Din insats är väldigt värdefull för både lärare och studenter! Tack på förhand!
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